Phỏng vấn sàng lọc CRAFFT
Bắt đầu: “Tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi mà tôi vẫn hỏi tất cả các bệnh nhân
khác. Xin hãy trả lời trung thực. Mọi câu trả lời của bạn đều sẽ được giữ bí mật.”

Phần A
Trong vòng 12 THÁNG qua, bạn có:

Không

Có

1.Uống chút rượu nào không (hơn một vài ngụm)?
(Không bao gồm rượu uống trong các sự kiện gia đình hoặc tôn giáo)
2. Hút chút cần sa hoặc hashish nào không?
3. Dùng bất kỳ chất gì khác để hưng phấn?
(“bất kỳ chất gì khác” gồm thuốc trái phép, thuốc không kê
toa và có kê toa, và những thứ quý vị hít hoặc “hút”)

Phần dành cho bệnh viện: Bệnh nhân có trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong
phần A không?
Không
Chỉ hỏi các câu hỏi về XE HƠI, và dừng

Có
Hỏi cả 6 câu hỏi CRAFFT

Phần B

Không

Có

1. Bạn có bao giờ đi trên một XE HƠI (CAR) do một người
lái (kể cả bạn) đang “hưng phấn” hoặc đã sử dụng rượu hay ma túy??
2. Có bao giờ bạn sử dụng rượu hoặc ma túy để THƯ GIÃN (RELAX),
để cảm thấy dễ chịu hơn và cảm thấy thoải mái hơn/hòa nhập hơn với bạn bè??
3. Có bao giờ bạn sử dụng rượu hoặc ma túy khi bạn MỘT MÌNH (ALONE)??
4. Có bao giờ bạn QUÊN (FORGET) những việc đã làm
khi sử dụng rượu hoặc ma túy??
5. Có bao giờ GIA ĐÌNH hoặc BẠN BÈ (FRIENDS) nói với
bạn rằng bạn cần giảm uống rượu hoặc giảm dùng ma túy?
6. Bạn đã bao giờ gặp RẮC RỐI (TROUBLE) trong khi
bạn sử dụng rượu hoặc ma túy??
THÔNG CÁO VỀ BẢO MẬT:
Thông tin trong trang này có thể được bảo vệ bởi các quy tắc bảo mật đặc biệt của liên bang (42 CFR Part 2), là những quy tắc cấm tiết
lộ những thông tin này trừ khi được cho phép cụ thể bằng văn bản. Việc chỉ cho phép nói chung về tiết lộ thông tin y tế sẽ là KHÔNG
đủ.
© Children’s Hospital Boston, 2009.
Được sao chép với sự cho phép của Center for Adolescent Substance Abuse Research, CeASAR, Children’s Hospital Boston. .
(www.ceasar.org)

HƯỚNG DẪN TÍNH ĐIỂM: CHỈ DÀNH CHO NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN
Tính điểm CRAFFT: Mỗi câu trả lời “có” trong Phần B được tính 1 điểm.
Nếu tổng số điểm là 2 hoặc cao hơn thì là kết quả dương tính, cho biết cần phải đánh giá thêm.

Sát xuất lạm dụng/phụ thuộc
DX

Sát xuất lạm dụng/phụ thuộc chất kích thích dựa trên điểm CRAFFT1,2
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Điểm CRAFFT

Tiêu chí Chẩn đoán DSM-IV 3 (Viết tắt)
Lạm dụng chất kích thích(1 hoặc nhiều hơn trong số sau):
• Sử dụng chất gây mất khả năng hoàn thành các yêu cầu công việc, việc học, hoặc ở nhà.
• Sử dụng lặp đi lặp lại trong các tình huống nguy hiểm (ví dụ trong lúc lái xe)
• Vấn đề pháp lý tái diễn
• Tiếp tục sử dụng bất chấp các vấn đề tái diễn
Phục thuộc vào chất kích thích (3 hoặc nhiều hơn trong số sau):
• Chịu được
• Rút lui
• Sử dụng chất kích thích với liều cao hơn hoặc trong thời gian dài hơn là dự định
• Cố gắng bỏ hoặc giảm nhưng không thành công
• Bỏ rất nhiều thời gian để tìm chất kích thích hoặc để phục hồi lại sau sử dụng
• Nhiều hoạt động quan trọng bị bỏ đi vì chất kích thích
• Tiếp tục sử dụng chất bất chấp hậu quả có hại
© Children’s Hospital Boston, 2009. Mẫu này có thể được in lại y nguyên để phục vụ trong bệnh
viên, được cung cấp bởi Center for Adolescent Substance Abuse Research, Children’s Hospital
Boston, 300 Longwood Ave, Boston, MA 02115, U.S.A., (617) 355-5433, www.ceasar.org.
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